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ÚVOD 

Minimální preventivní program (dále jen MPP) se opírá o Vyhlášku č. 72/2005 Sb. 

O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, 

novela vyhlášky 197/2016 Sb. a o Metodické doporučení MŠMT k prevenci rizikového 

chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28, 

vč. všech 22 příloh vydaných v r. 2015 -18. 

Pojmem rizikové chování (dále jen RCH) rozumíme rozmanité formy chování, které 

mají negativní dopad na zdraví, sociální a psychologické fungování jedince nebo 

takové chování, které ohrožuje jeho okolí. 

Mezi rizikové chování zařazujeme konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, 

kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, 

kyberšikanu, vandalismus, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. 

Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačních dovedností mezi 

učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení 

konfliktů, překonávání překážek, boj proti nudě a smysluplné využívání volného času. 

Pojmeme prevence rozumíme všechna opatření směřující k předcházení a 

minimalizaci jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky. 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Základní škola Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace, je venkovská, 

malotřídní škola. Zřizovatelem školy je Obecní úřad Mokré Lazce. Ve školním roce 

2022/2023 do školy dochází 57 žáků, kteří jsou rozděleni do čtyř tříd. Bohužel, 

v letošním roce jsme nenaplnili kapacitu 60 žáků na školu (4 žáci odešli do jiných škol- 

ZŠ Suché Lazce a ZŠ Valašské Klobouky), naopak 2 žáci byli nově přijati, kdy 

přestoupili ze ZŠ Šenov. 

Jedná se o školu s pěti ročníky, ve kterých vyučuje pět pedagogů včetně ředitelky 

školy, odpolední školní družinu pro 50 dětí zajišťují dvě vychovatelky. Školní 

vychovatelka ve 2. oddělení školní družiny (pro 3.-5.r.) rovněž pracuje v dopoledních 

hodinách jako školní nepedagogická asistentka. 

Škola je specifická malým počtem žáků, častými sourozeneckými vztahy, menšími, ale 

zmodernizovanými prostory, blízkými vztahy učitelů a žáků a rodinnou atmosférou.  

I přes pěkné a moderní prostory musíme konstatovat, že postrádáme jednu učebnu, 

která by zajišťovala kvalitnější výuku při dělení tříd např. v hodinách cizího jazyka. 
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Žáci jsou vzděláváni dle platné legislativy a podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání „Kapkou ke kapce k moři poznání“. Školu navštěvují žáci bydlící 

v Mokrých Lazcích. Žádný žák nedojíždí.  

 Škola je situována v klidné venkovské oblasti a je obklopena hezkou přírodou. 

 

ROZDĚLENÍ ROČNÍKŮ 

První ročník s 14 žáky pracuje samostatně a tvoří první třídu, druhý ročník s 5 žáky 

pracuje také samostatně a tvoří druhou třídu, 3. ročník je tvořen 18 žáky, pracuje 

samostatně a tvoří třetí třídu.  4. a 5. ročník je spojen ve dvojtřídní oddělení, je tvořen 

20 žáky (11 a 9) a tvoří čtvrtou třídu. 

V tomto školním roce pracuje samostatně 1., 2. a 3. ročník, nově je spojen 4. a 5. 

ročník do jedné čtvrté třídy. Toto spojení plynule vyplynulo z rozdělení ročníků 

v minulém roce, žáci se navzájem znají, umějí spolupracovat a třídní učitelkou je paní 

učitelka, která žáky vyučovala i v minulém školním roce. 

Školní družina II. pro žáky 3.-5. ročníku je nově přestěhována do 3.ročníku z důvodu 

větších prostor. Prostory, kde byla umístěna školní družina v minulém roce, již nejsou 

pro větší děti dostatečné. Tyto prostory zůstaly kmenovou třídou pro samostatný 

2.ročník s 5 žáky. Tito žáci mají k dispozici samostatnou šatnu a sociální zařízení.  Na 

předměty vyžadující větší prostor (VV, PČ, HV) mohou využívat zázemí ŠD I., kde je 

větší prostor pro výtvarné činnosti a je zde umístěn klavír.  

I nadále vedeme všechny žáky naší školy k návyku, že všichni spolupracují napříč 

ročníky a jsou významně propojeni celou řadou společných akcí a aktivit. Všichni 

pedagogové mohou tak v rámci přímé výuky i mimo ni se se všemi žáky dobře 

seznámit a působit na ně.  

 

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 

COVID-19 

V letošním roce doufáme v uklidnění epidemiologické situace týkající se onemocnění 

COVID -19. Prozatím nebylo nutné žáky testovat, ale i přesto, v současné situaci 

stálého epidemiologického ohrožení nemocí COVID-19, jsou žáci školy seznamováni 

při každodenním styku s nutností dodržovat hygienická opatření a učitelé jsou poučeni 

o nutnosti zamezit ohrožení sebe i žáků případnými riziky nemoci.  

Při tvorbě pravidel vycházíme vždy z aktuální protiepidemiologické situace vyhlášené 

vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví a jsme připravení neprodleně reagovat na 

případné změny. V celé budově školy zůstávají instalovány stojany s dezinfekční 
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prostředky, v případě nutnosti jsme okamžitě schopni vyčlenit izolační místnost pro 

pozitivní záchyt nemoci a přijmout opatření pro pohyb osob v budově školy.  

 

RIZIKOVÉ CHVÁNÍ ŽÁKŮ 

Prostorám, které se mohou stát potencionálními místy rizikového chování žáků, budou 

pedagogové i nepedagogové naší školy věnovat zvýšenou pozornost. Nejrizikovějšími 

místy se mohou stát prostory školní zahrady, šatny před hodinami TV, před a po 

vyučování, školní chodba, WC a školní jídelna.  

Dozory o přestávkách bude stále i v tomto školním roce zajišťovat v prostorách mimo 

třídu  (zejména o přestávce mezi 2. a 3. vyučovací hodinou) vychovatelka ŠD, která je 

zároveň nepedagogickou asistentkou. Ráno před vyučováním, v prostorách šatny, 

dozor zajišťuje školnice. Učitelé zajišťují dozor ve svých třídách v průběhu celého 

vyučování. 

 

STANOVENÍ CÍLŮ 

Dlouhodobé cíle (dle Školní preventivní strategie na rok 2019-2024) 

o snížit nárůst negativních jevů u dětí výchovou ke zdravému životnímu stylu, 

o posilování osobní zodpovědnosti za kvalitu svého života, 

o zvyšovat zdravé sebevědomí, poznání sebe sama, 

o vybudovat osobnost člověka s pozitivním hodnotovým systémem, s dovedností 

řešit problémy, 

o naučit smysluplně využívat volný čas, 

o posilovat komunikační dovednosti, budovat přátelské vazby, 

o zlepšit sebeovládání, naučit zvládat konflikt, stres, úzkost, 

o dopřát jednotlivým žákům pocit úspěchu a seberealizace odpovídající jejich 

osobním možnostem, 

o zkvalitňovat klima a prostředí školy, 

o seznamovat rodiče a ostatní veřejnost s problematikou rizikového chování, 

o podávat žákům základní informace: o společensky nežádoucích jevech, jako 

jsou drogy, šikana, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, kyberšikana, 

homofobie, extremismus, tabakismus, násilí, krádeže, negativní působení sekt, 

rizikové sexuální chování, rasismus, intolerance, antisemitismus,  

o hledat cesty k řešení problematických situací, 

o orientovat se v nabídce institucí, které mohou pomoci (linky důvěry, krizová 

centra), 

o v co největší míře zapojit do programu prevence třídní učitele (projekty, 

společné akce, třídnické hodiny, apod.) 
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Krátkodobé cíle 

ŽÁCI:  

 promptně reagovat na případnou zhoršující se epidemiologickou situaci 

 seznámit žáky s pravidly distanční výuky, pokud by nabyla platnosti, 

 ověřit pozitivní vliv pobytu dětí na škole v přírodě v říjnu 2022 na posílení a 

zlepšení vztahů mezi žáky a adaptaci nových žáků 1. třídy na školní kolektiv, 

 věnovat zvýšenou pozornost žákům s horší sociální adaptací v kolektivech tříd 

a to v úzké spolupráci s rodiči, 

 předcházet projevům agresivity, šikany mezi spolužáky a drobného vandalismu. 

Vést k odmítání nevhodného hrubého vyjadřování žáků vůči spolužákům, 

rodičům a dospělým. Sestavit pro žáky jasná základní pravidla soužití ve třídě i 

v rámci školy, navazující těsně na školní řád a důsledně vyžadovat jejich plnění, 

 zvyšovat povědomost starších žáků o drogové problematice, 

 rozvíjet zdravý životní styl, 

 zakomponovat témata prevence RCH do jednotlivých výukových předmětů 

(dopravní výchova, finanční gramotnost, využívání volného času), 

 prohlubovat a zdokonalovat u žáků dovednosti a znalosti získané v předmětu 

Informatika a využívat je ke zkvalitnění distanční výuky, pokud by nastala, 

 hodiny českého jazyka a výtvarné výchovy jsou zaměřeny na tvorbu literárních 

a výtvarných děl, která jsou zasílána do celostátních soutěží, 

 uvádět dopravní výchovu do praxe (návštěva dopravního hřiště, vyjížďky na 

kolech ve školní družině), 

 rozšiřovat informovanost o nebezpečí šikany a kyberšikany, 

 zvyšovat informovanost žáků o nebezpečí závislosti na virtuálním světě, 

 zapojit žáky do školních projektů, 

 vést ke vzájemné pomoci a ohleduplnosti, k sociální a právní odpovědnosti za 

sebe a svá jednání 

 

RODIČE 

 seznámit s platnými protiepidemiologickými opatřeními ve škole a dbát na 

jejich důsledné dodržování, pokud by nabyla platnosti, 

 seznámit s pravidly distanční výuky, pokud by nabyla platnosti, 

 seznámit s preventivní strategií školy, školním řádem a MPP školy, 

 na školní nástěnce zpřístupnit odkaz odborné pomoci, také na webových 

stránkách školy, rovněž u školního metodika a ředitelky školy, 

 zapojit co nejširší okruh rodičů do spolupráce se školou, s žáky i s třídními 

učiteli, ve vyučování i mimo ně, 

 seznámit rodiče s projektem „Nenech to být“, www.nntb.cz 

http://www.nntb.cz/
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 seznámit rodiče s projekty, na kterých škol pracuje v rámci využívání dotací 

z Šablon III. pro MŠ a ZŠ 

 zlepšit vzájemnou komunikaci a informovanost o dětech  

 nabídnout konzultační hodiny (dle domluvy v jednotlivých ročnících) 

 

PEDAGOGOVÉ 

 dodržovat hygienická pravidla a chránit zdraví své i žáků, 

 úzce mezi sebou spolupracovat a hledat včasná řešení problémů spojených 

s rizikovým chováním žáků, které se objeví během školního roku. Je nutné 

písemné vedení dokumentace vážnějších rizikových projevů žáků a jejich řešení, 

 využít nabídky preventivních programů nabízených školám během školního roku 

nebo využití pomoci okresního preventisty v rámci tříd (po vyhodnocení situace 

ve třídě a po domluvě se školním preventistou), 

 pro rodiče (dle zájmu) uspořádat odborné přednášky, které jim mohou pomoci 

řešit aktuální problémy s dětmi (šikana, zdravé životní návyky, logopedie), 

 realizovat projekty, 

 vytvořit MPP pro daný školní rok, 

 účastnit se seminářů v oblasti prevence, polytechnické výchovy, EVVO, 

jazykových kompetencí, informačních technologií a zvyšovat tak své odborné 

znalosti, 

 průběžně informovat o novinkách, seminářích a projektech a sdílet je s ostatními 

kolegy 

 

 

MONITORING RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE 

2020/2021 

Minulý školní rok byl z hlediska výchovy a vzdělávání žáků byl standardní. Nebyl 

poznamenán distanční výukou, která by zasáhla do školního roku. Přesto žáci byli 

ptavdielně testování na výskyt onemocnění COVOD 19 samovýtěrovými antigenními 

testy, a to pravidelně 2x týdně, později 1x týdně. Výskyt onemocnění v naší škole byl 

řádově v procentech. Ihned po záchytu jsme informovali o pozitivitě testu zákonné 

zástupce, žák byl umístěn do izolační místnosti a postupovali jsme po dle platných 

nařízení hygienické stanice. 

I vzhledem k těmto podmínkám se v minulém školním roce nevyskytovala vážnější 

porušování pravidel školního řádu. Pokud se vyskytly drobné rozepře v jednotlivých 

třídách, byly řešeny ihned. Problémem nebyla ani obecně vysoká absence žáků, ať 

už při prezenční či distanční formě výuky. Individuální případy vysoké absence se 

řešily u žáků v 1. a 3. ročníků, vždy za přítomnosti zákonných zástupců a o jednáních 

byl vyhotoven písemný zápis. 
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I přesto apelujeme na  důslednost třídních učitelů při omlouvání žáků z vyučování. 

Naším dlouhodobým cílem je vést žáky k  smysluplnému využivání volného žáků. Tuto 

aktivitu každoročně monitorujeme a podporujeme žáky v tom, aby každý byl zapojen 

alespoň do jedné volnočasové aktivity, buď přímo ve škole nebo mimo ni. Naše škola 

nabízela v minulém školním roce řadu zájmových kroužků (výtvarný, deskových a 

logických her, AJ pro nejmenší, florbal, náboženství, čtenářský).  Některé děti 

navštěvují i mimoškolní zájmové kroužky (zejména sportovní a hudební), nejčastěji ty, 

za kterými nemusejí dojíždět do jiných vesnic nebo města. 

V naší škole i v jednotlivých třídách vládne klidné a přátelské klima, založené na 

atmosféře vzájemné důvěry a pomoci. 

 

VÝSTUPY Z EVALUACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 

Během loňského školního roku se žáci 1.- 5. ročníku zúčastnili těchto preventivních 

aktivit. 

 celoroční sběr plastových víček, elektrozařízení, hliníku, elektrobaterií, 

 účast ve výtvarných, recitačních, matematických, počítačových soutěžích, 

 účast na říjnové škole v přírodě, jež je koncipována i jako adaptační pobyt na 

začátku školního roku 

  realizace červnové zahradní slavnosti spojené s rozloučením s žáky 

5.ročníku, 

 absolvování jednodenního výletu na zámek Bouzov a do javoříčských jeskyní 

 

PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 

2022/2023 

 ochrana zdraví pedagogů a žáků, 

 společný pobyt všech žáků v září ve škole v přírodě- adaptačním pobytu (RS 

Eden, Karlov pod Pradědem), v termínu od 10.10.-14.10.2022 

 zapojení do sportovních, recitačních, pěveckých, výtvarných soutěží, do kulturní 

reprezentace školy (besídky, vystoupení, zábavní akce v obci), 

 spoluvytváření hezkého prostředí ve třídách i ostatních prostorách školy a jejím 

okolí, starost o odpady a jejich třídění (obnova nástěnek, výzdoba chodeb, úklid 

zahrady, sběry), 

 akce k posílení pozitivního klimatu třídy a školy (společné výlety, zábavné 

soutěže, společná setkávání), 

 využití nabídky kvalitních kulturních programů (divadlo, koncerty, besedy 

s odborníky, výstavy, exkurze), 
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 nabídka zájmových školních kroužků - výtvarného, náboženství, čtenářského, 

deskových a logických her), 

 spolupráce s dalšími subjekty, nabízející mimoškolní volnočasové aktivity 

naším žákům- Klub seniorů v Mokrých Lazcích, ZUŠ, SDH, fotbalový oddíl, aj. 

 společné programy dětí, setkávání s rodiči a prarodiči, Den otevřených dveří, 

podzimní lampiónové hemžení, vystoupení na 1. adventní neděli, oslava Dne 

matek a Dne dětí, rozloučení s žáky 5.ročníku na zahradní slavnosti, 

 spolupráce s Armádou ČR, Policií ČR a Městskou policií v Opavě, 

 společné akce, ve kterých se prolíná tematika prevence s tematikou 

environmentální, 

 spolupráce s okresním metodikem prevence v PPP Opava (Mgr. Šimečková), 

 besedy v knihovně, 

 účast na příměstském lyžařském kurzu, školní atletické olympiádě, školních 

výletech 

Literatura k problematice prevence rizikového chování je k dispozici v učitelské 

knihovně, v ředitelně školy a u ŠMP. 

Vhodné webové stránky: 

 www.e-bezpečí.cz 

 www.prevence.info.cz 

 www.seznamsebezpecne.cz 

 www.minimalizacesikany.cz 

 www.detskaprava.cz 

 www.zivot-bez-zavislosti.cz 

 www.odvykani-koureni.cz 

 

 

Minimální preventivní program vychází ze Školní preventivní strategie, součástí 

je Krizový plán školy a Plán proti šikaně, přehled platné legislativy, kontakty na 

odborné instituce, které působí v oblasti prevence rizikových forem chování u dětí a 

mládeže 

Vyhodnocení MPP bude provedeno na konci školního roku a přiloženo k dokumentu. 

MPP je k nahlédnutí u ředitelky školy, ve sborovně a u školního metodika prevence a 

na webových stránkách školy  - www. zsmokrelazce. info 

 

 

V Mokrých Lazcích dne 12.9.2022         Mgr. Kateřina Čelůstková 

             školní metodik prevence 

http://www.e-bezpečí.cz/
http://www.prevence.info.cz/
http://www.seznamsebezpecne.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.detskaprava.cz/
http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/
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Mgr. Jaromíra Bubová 

            ředitelka školy 

 

 

 


